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CIRCULAR Nº 626 
 
 
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2008. 
 
Assunto: Novo sistema de digitação das IJE’s no site do IVC. 
 
Para: Editores de Circulação Controlada de Conteúdo Dirigido. 
Do: Diretor Geral IVC. 
 
Prezados filiados, 
 
A partir das Informações Juradas do Editor (IJE’s), que tem prazo de entrega em 
30/10/2008, iniciaremos o funcionamento do novo sistema de digitação das publicações 
de Circulação Controlada de Conteúdo Dirigido. Portanto, não receberemos mais estas 
IJE’s por e-mail ou fax, visto que os filiados digitarão elas diretamente no site do IVC.  
 
Esclarecemos que na tela inicial do site do IVC consta um link com o nome “digitação 
de dados”. Basta clicar nele e utilizar o login e senha especial que lhe enviaremos 
por e-mail. Através deste mesmo caminho poderão acessar o manual do sistema, com 
todas as explicações sobre a forma de utilização. 
 
O novo método é de fácil operação, não requer a instalação de software no computador 
do filiado e permite a inserção de dados diretamente no site do IVC. Também é possível 
a digitação parcial de dados e basta apertar a tecla “gravar”. Além disso, o sistema 
fornece protocolo que comprova a entrega das informações (apenas quando o mapa 
estiver definitivamente fechado deve-se apertar a tecla “transferir IJE’s”). A partir daí 
as IJEs ficarão em “processo de espera”, aguardando a divulgação por parte do IVC.  
 
Atenção:  
1) Existem diversas críticas automáticas no sistema e que evitam erros. Portanto, 
observem com cuidado as eventuais “mensagens de erros”. 
2) O novo sistema opera totalmente integrado ao atual banco de dados do Instituto. 
 
Quaisquer dúvidas poderão consultar a nossa funcionária Claudete, através dos 
telefones (21) 2263-7791 ou (21) 2263-7691. 
 
Agradecemos a atenção de todos. 
 
Cordialmente, 

 
Ricardo Costa 
Diretor Geral – IVC 


